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Want een oud verhaal
heeft niet alles in zich van
onze tijd en een nieuw
verhaal laat vragen open.

Weet je, er zijn
meer dingen te
vertellen dan je
kunt bedenken!
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Kees’ column

”It never rains in Southern
California”, lieve column
verslinders, het regen nooit
in ZuidCalifornië. Albert
Hammond zong het al in
1972. Ze hebben het daar
geweten. Door de aanhou
dende droogte is er brand
ontstaan. Verergerende
factoren zijn de beruchte St
Anna winden, al beschre
ven in 1886. Deze harde
winden, vernoemd naar de
St Anna Canyon in het
graafschap Orange steken
vrijwel elke herfst (heetste
tijd van het jaar) op van
over een woestijn met een
luchtvochtigheid van minder
dan 10%. Tja, nat voorjaar
waardoor veel bomen en
struiken flink konden gedij
en, gevolgd door een uit
zonderlijk hete zomer. Dan
een brandje ergens en je
hebt al snel een bosbrand
aangewakkerd door een
föhn. Een gebied zo groot
als de provincie Utrecht
gaat in vlammen op. Op het
moment dat deze column
geschreven werd, was het
dodental opgelopen tot 76
en werden ruim 1300 men
sen vermist. Het klimaat is
wel niet van slag, maar ten
deert wel naar hogere tem
peraturen, hardere winden
en fellere regenbuien. We
zullen daaraan moeten
wennen en soms veel na
righeid incasseren. Laten
we hopen dat wijze be
stuurders het tij weten te
keren, als het niet al te laat
is daarvoor… Ik ben niet
pessimistisch over de toe
komst. Het leven past zich
aan en gaat wel door, maar
het zou wel fijn zijn als wij
mensen daarvan deel blij
ven uitmaken.

Kees
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Toespraak

Bernadette BoomSicking

Het is 24 november. De feestmaand december,
waarin we het Sinterklaas en kerstfeest vieren,
staat voor de deur. Sinterklaasavond, de gezel
lige pakjesavond werd lange tijd gezien als een
knus familiefeest. De intocht van Sint Nicolaas
en zijn pieten is jarenlang probleemloos verlo
pen. Niemand maakte zich er druk om dat de
knechten van Sint Nicolaas zwart waren, oor
ringen droegen en ook nog eens krom praat
ten. We vonden het
eigenlijk allemaal wel
grappig. We hebben
dit intieme Hollandse
feestje lang voor
onszelf kunnen hou
den, maar die tijd lijkt
nu definitief voorbij.
Mensen die hun wor
tels hebben in andere
culturen storen zich
aan het concept van
de ondergeschikte,
zwarte knecht die de
blanke bisschop
dient. Het herinnert
hen teveel aan de tijd
dat zwarte mensen de slaven van de blanken
waren. De strijd tussen voor en tegenstanders
wordt steeds grimmiger. Dat hebben we ook dit
jaar weer kunnen zien. Er ging een rechtszaak
aan de intocht vooraf. Voorstanders vinden dat
het hele sinterklaasgebeuren ons feest is, ons
cultureel erfgoed en daar moet iedereen vanaf
blijven. En zo kom je er dus nooit uit. Wat zich
hier op landelijk niveau afspeelt is een afspie
geling van wat zich op wereldniveau afspeelt.
Een wij en een zijcultuur. Wie is de sterkste
en hoe belangrijk vinden we onze identiteit?
Vasthouden aan wat vertrouwd voelt houdt de
angst onder controle. Een eigen cultuur, status,
land en taal, vormen een laagje vernis waar
achter we ons veilig denken te voelen.

’Vol verwachting klopt ons hart, wie de koek
krijgt wie de gard’ zingen we in deze tijd van
het jaar. Wat verwachten we eigenlijk aan de
vooravond van de adventstijd? Cadeautjes, fa
miliebezoek, gezelligheid? Tijdens het voorbe
reiden van deze viering hadden we het met el
kaar over de betekenis van het woord ‘ver
wachten’. Iets verwachten betekent dat je
wacht op iets waarvan je zeker weet dat het zal
gebeuren. Maar zonder dat we het in de gaten
hebben zijn het patronen geworden. We gaan
er vanuit dat dingen gebeuren zoals wij ze in
ons hoofd hebben. Het Sinterklaasfeest? Dit

vieren we zoals altijd. Sinterklaas met zwarte
pieten en cadeautjes. Of niet. Het kerstfeest?
Komt goed. De gasten zijn al maanden van te
voren uitgenodigd. Het kerstdiner komt ook wel
in orde. Het aanbod van de winkels is overwel
digend. En als we geen zin hebben om in de
keuken te staan gaan we gewoon uit eten. Heel
veel restaurants zijn gewoon open. Deze feest
maand is al grotendeels ingevuld. Deze ver
wachtingen zijn kleinschalig en overzichtelijk.
Ze vallen niet buiten onze comfortzone. En de
vrede op aarde dan, waarover we zingen? Ach,
die verwachten we niet meer. We zijn al twee

duizend jaar bezig
na de geboorte van
Jezus en we zijn nog
geen stap verder ge
komen. En tóch voe
len we ons uitge
daagd om dit verlan
gen, want dat is het
eigenlijk, opnieuw te
onderzoeken. Wij
hebben niet meer de
verwachting dat er
redding van God zal
komen, zoals het ou
de volk van Israël.
Maar met de woor
den van de profeet

Jeremia wordt dit diepe verlangen wél opnieuw
in ons wakker gemaakt. Het is een droom, een
visioen waarover gesproken wordt. Er staan
grote woorden, maar dat mag, want die horen
bij een visioen. Wij mogen zelf bedenken wat
de woorden gerechtigheid, verlossing en vrede
voor óns betekenen. Op onze eigen manier
kunnen we een begin maken met het recht ma
ken van zijn paden, waar we in het Lucasevan
gelie over lezen. We bereiden ons voor op de
tijd die gaat komen. Hoe we dat doen hebben
we zelf in de hand. Straks zullen we met elkaar
het lied zingen: ‘Die om mij smeekt’. De gods
naam wordt niet genoemd, maar we worden
wel aangesproken op onze innnerlijke stem die
ons uitnodigt om verder te kijken dan onze ui
terlijke wereld.

Die om mij smeekt,
die ik heb afgeweerd
zolang ik kon,
Die mij niet sleurde,
niet duwde, maar wenkte
over uw drempel

Niemand van ons wordt ergens toe gedwon
gen. Maar we kunnen wel aangeraakt worden
door wat we om ons heen zien. De kwetsbaar
heid van een medemens, een kind, een zieke,
een ontheemde. Niet voor niets vieren we elk
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jaar de geboorte van Jezus. De kwetsbaarheid
van dit pasgeboren kind herinnert ons eraan
dat we allemaal zo begonnen zijn. Hierin zijn
we allemaal gelijk. Als we vanuit deze herinne
ring naar onze medemens kijken, kan het niet
anders dan dat we verbinding voelen. Verschil
len zijn niet meer belangrijk. Dit is een eerste
stap naar verbondenheid.

In de week van gebed om de eenheid heb ik
gesproken over ‘Ubuntu’, een begrip uit de
ZuidAfrikaanse filosofie. Ik wil daar vandaag
weer even bij stilstaan. Ubuntu gaat er vanuit
dat we met elkaar en met de natuur een een
heid vormen. Die eenheid wordt geschonden
als we elkaar iets aandoen of elkaar beroven
van dingen. We hoorden in de actualisering
van Ria over de kolonisatie van het Afrikaanse
koninkrijk Benin en de roof van de kunstschat
ten. Daarmee hebben we deze mensen iets
aangedaan. Uit respect voor dit land en zijn in
woners horen we deze kunstschatten terug te
geven om hiermee de eenheid te herstellen.

Het is niet toevallig dat het begrip Ubuntu uit
Zuid Afrika komt. In dit land heeft de zwarte
bevolking bijzonder geleden onder de over
heersing van de blanken. De blanke bevolking
voelde zich verheven boven de zwarte bevol
king. Beide partijen zouden elkaar te lijf kunnen
gaan om hun gelijk te halen, maar dat levert al
leen maar meer strijd op. De beste manier om
elkaar opnieuw tegemoet te treden is om elkaar
te ontmoeten vanuit het principe van de een
heid, niet vanuit de uiterlijke verschillen. De
Perzische filosoof Rumi zei het al in de dertien
de eeuw: ‘Je bent niet een druppel in de oce
aan, je bent de hele oceaan in een druppel’. Als
je op zo’n manier naar de ander kijkt, wordt al
les anders. Het begint al bij de manier waarop
wij elkaar begroeten. Wij westerlingen komen
meestal niet verder dan ‘hallo’ of ‘dag’. De
ZuidAfrikanen zeggen: ‘Sawubona’, een woord
uit de Zulutaal dat ‘ik zie jou’ betekent. Dat is
toch prachtig? Degene die begroet wordt ant
woordt dan: ‘sikhona’. Dat betekent: ‘hier ben
ik’. Als je zo’n groet uitspreekt en je meent wat
je zegt, dan geef je de ander de ruimte om er te
mogen zijn zoals die is. Er ontstaat een aanra
king, een nieuwe ruimte om te mogen zijn!
De titel van deze viering is ‘Elkaar tot zegen
zijn’. Deze zegen kan ontstaan als we elkaar
durven te zien vanuit wat ons verbindt. Daar
willen we in blijven geloven! Laten we zó op
weg gaan in de adventstijd op weg naar het
grote Licht!
Mogen wij elkaar opnieuw in dit Licht gaan
zien!

Aandacht

Else Lindeboom

Toen mijn man Ruud en ik een paar maanden
geleden in Den Hoorn op Texel waren en na
het eten vredig door de stille straat naar ons
hotel terugliepen, lag Ruud daar opeens op de
grond, door een schuine tegel. Ik gaf een gil
van schrik en trok hem overeind. Met een klein
schaafwondje kwam hij er af. Wat ik hiermee
zeggen wil, is dat vallen op je oude dag altijd
risicovol is. Go weet hier ook alles van. En nu
Is Anny Folkerts een paar weken geleden ge
vallen en stootte zij zich lelijk aan een kastje,
waardoor er een paar ribben braken. Men zegt
dat dit beter is dan kneuzen, maar pijnlijk met
ademhalen is het in ieder geval wel. En die ge
nezing heeft tijd nodig. Vanuit de laatste ont
moeting hebben wij de bloemen naar Anny ge
bracht en nu wensen wij jou Anny een voor
spoedig herstel. Wij hopen dat de ongemakken
van de val minder mogen worden. En dat wij je
gauw weer hier of daar tegen komen.

Beleefd en Aanbevolen

Dick Hornberg

De Amerikaanse prinses
Al vaker heb ik in ons bulletin geschreven over
onderwerpen die direct of indirect raakvlakken
hadden met geschiedenis. Ook dit keer is de
keuze om een onderwerp met jullie te delen,
ingegeven door diverse ontwikkelingen in de
geschiedenis, zowel recente als iets verder te
rug in de tijd maar belangrijk voor onze huidige
en toekomstige tijd.
Vele KGIJ’ers hebben een grote belangstelling
voor geschiedenis en houden zich daar meer of
minder actief mee bezig. De HKH, de Histori
sche Kring Heemskerk, telt diverse KGIJ’ers
als (actief) lid.
In onze laatste KGIJ ledenvergadering werd
ook verschillende keren naar onze, inmiddels
47jarige, geschiedenis verwezen. Niet ieder
een is daar elke keer van gecharmeerd, omdat
er soms een waardeoordeel aan gekoppeld lijkt
te worden over de huidige ontwikkelingen bin
nen onze KGIJ. En toch is het goed om je ei
gen geschiedenis te kennen en, voor zover no
dig en mogelijk, er rekening mee te houden
en/of lering uit te trekken. Immers: er is geen
toekomst zonder geschiedenis! Er is geen
blanco vertrekpunt mogelijk; altijd nemen wij
herinneringen en ervaringen mee bij het beoor
delen en bespreken van nieuwe ontwikkelin
gen, zowel in het heden als bij plannen voor de
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toekomst. Onze KGIJ heeft inmiddels meer ge
schiedenis dan toekomst... die voorspelling is
niet erg gewaagd. Datzelfde geldt overigens
voor de meesten van ons... het is niet anders.
En... is dat erg? Ik denk het niet, hoewel... Zo
komen en gaan generaties van mensen en sa
men maken die mensen nieuwe geschiedenis,
steeds weer. Vaak wordt gesteld: de geschie
denis leert... Maar er is geen enkele garantie
dat dit feitelijk ook gebeurt. Helaas leren men
sen niet altijd van ervaringen uit het verleden.
Op 11 november jl. is in Europa op vele plek
ken herdacht dat het 100 jaar geleden is dat de
Grote Oorlog (de Eerste Wereldoorlog wordt in
veel landen zo genoemd) ten einde kwam. Mil
joenen mensen, soldaten en burgers, zijn in de
vier jaren van die oorlog slachtoffer geworden
zoals in elke oorlog soldaten en burgers de
hoogste prijs betalen voor de (waan)ideeën van
hun al of niet door het volk gekozen leiders.
En... hebben wij iets geleerd van die verschrik
kelijke oorlog? Uit vele bespiegelingen over het
einde van die Eerste Wereldoorlog komt onder
andere naar voren dat de afgedwongen voor
waarden, die aan Duitsland zijn opgelegd, de
kiem hebben gelegd voor de Tweede Wereld
oorlog. Met name de herstelbetalingen en het
‘verleggen van enkele grenzen’, waardoor klei
ne delen van Duitsland naar andere landen
overgingen, hebben haat gezaaid en het natio
naalsocialisme in Duitsland in de jaren dertig in
de kaart gespeeld. De rest is... geschiedenis.
En die tijd ligt relatief nog maar kort achter ons.
En hebben wij daarvan dan wel iets geleerd?
Het gaat allemaal wel heel moeizaam en op
veel plekken in de wereld gaat het dus niet.
Helaas is een ander gezegde; “De geschiede
nis herhaalt zich”, vaker van toepassing op ne
gatieve ontwikkelingen dan op positieve.

In het boek ‘De
Amerikaanse prin
ses’ heeft Annejet
van der Zijl een pe
riode beschreven
die loopt van onge
veer 1870 tot en
met 1955. Vlak na
het einde van de
Amerikaanse Bur
geroorlog in 1865
(weer zo’n oor
log...) werd in
Jamestown, ge
sticht in 1607 door
Engelse kolonisten
aan het Eriemeer,
Allene Tew gebo

ren als een van de nazaten van die Engelse
kolonisten. Haar geschiedenis, waarin tijdens
haar leven de Verenigde Staten zich hebben

ontwikkeld van een eenvoudig boerenland tot
(gedeeltelijk) geïndustrialiseerde wereldmacht,
is door Van der Zijl bijzonder boeiend beschre
ven. Vanuit vele invalshoeken worden de ont
wikkelingen in, eerst het oosten van, de VS be
schreven aan de hand van de zeer persoonlijke
ervaringen van Allene Tew in haar turbulente
leven. Want turbulent was haar leven wel te
noemen en dat is, denk ik, nog zacht uitge
drukt. Voor toekomstige lezers van dit boek zal
ik mij hoeden om inhoudelijk veel te vertellen.
Zij is geboren in 1872 en gestorven in 1955 en
in haar ongeveer 83 levensjaren hebben zij en
haar families invloed gehad op de ontwikkelin
gen in de VS en ook in Europa. Zelfs heeft zij
enige invloed uitgeoefend bij het arrangeren
van het huwelijk tussen onze toenmalige
kroonprinses Juliana met Bernhard van Lippe
Biesterveld. Hoe, met wie allemaal en op welke
plekken het leven van Allene Tew zich heeft
voltrokken....ik zeg er verder niets meer over;
ga het boek lenen in de bibliotheek of wellicht
van een mede KGIJ’er, want ik denk dat meer
dere mensen het boek al hebben gelezen.

Annejet van der Zijl
Overigens heeft Annejet van der Zijl meer boe
ken geschreven waarin zij gebeurtenissen en
mensen uit onze geschiedenis op een zorgvul
dige en boeiende manier beschrijft. Zij gebruikt
meerdere invalshoeken om mensen en ge
beurtenissen te kunnen beschrijven en beoor
delen en zo opent zij periodes in de geschiede
nis voor mensen die hiermee anders waar
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schijnlijk niet of minder in aanraking gekomen
zouden zijn. Van ‘Sonny Boy’ via ‘Anna’ (Annie
M.G. Schmidt), ‘Bernhard, een verborgen ge
schiedenis’ en andere boeken naar deze ‘De
Amerikaanse prinses’. Fijn dat wij zulke schrij
vers en schrijfsters hebben. Overigens... die
Bernhard heeft veel op zijn geweten, als hij dat
al had... ook dat heeft de geschiedenis ons wel
geleerd. En zo proberen we elke keer weer te
leren uit onze eigen geschiedenis of uit die van
anderen... en kunnen we proberen er iets mee
te doen naar de toekomst toe. Het lezen van dit
soort boeken is daarbij een boeiende mogelijk
heid die de schrijfster ons biedt. Jullie begrijpen
het al: van harte aanbevolen!

Van Alles & Nog Wat

André Kater.

In wiens schoenen wil je staan en waarom?
Vaak heb ik gedacht, naar aanleiding van een
gebeurtenis, gelukkig sta ik niet in zijn of haar
schoenen. Maar in welke schoenen ik zou wil
len staan heb ik mij geen enkele keer afge
vraagd, dus is dit nu zeer uitdagend. Nu ik
daarover nadenk gaan mijn gedachten uit naar
de vele mensen, waaronder veel kinderen, die
nu op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld , voed
sel en een beter bestaan. Ik ben geboren op
een plek waar vrede is, waar voedsel is, waar
scholing is, waar de mogelijkheid bestaat tot
ontplooiing van jezelf, vrije meningsuiting,
godsdienstvrijheid, enzovoorts... Maar ik weet
niet, en kan mij daar ook niets bij voorstellen,
wat het betekent dat je alleen maar op de
vlucht bent voor je eigen leven? Om dat te
doorvoelen, denk ik nu, zou ik een kwartier in
hun schoenen willen staan om te weten wat dat
met je doet?
Daaraan denkend besef ik mij het grote voor
recht en de mazzel, dat ik hier ben geboren en
mag leven! Dat wil ik koesteren en uitdragen.

Gedicht

Ingezonden door Truus Burghout

Een gedicht gemaakt en voorgelezen door
Hayarpi Tamrazyan. Zij is een dochter van het

Armeense gezin dat in Den Haag in de
Bethelkerk asiel krijgt. .Dit gedicht werd

voorgedragen tijdens ‘Voor kleine mensen’
Herdenkingsdìenst van de Verenigde

Doopsgezinde Gemeente Ĳmond voorgegaan
door Jarek Kubacki op 11 november 2018

Mag ik huilen?

Hayarpi Tamrazyan

Mag ik huilen?
Schreeuwen, gillen
Zeggen dat dit niet kan

Mijn hart is gebroken
Door onmacht en verdriet
Mijn ziel is verslagen
Door alle ellende
Ik kan niet meer
Niks meer verdragen
Ik verdrink
In een zee van verdriet
Om mij heen is er rouw
Treurnis en hartenleed
Alles in mĳ smeekt
Om wat rust

Angst achtervolgt mij
Er is geen uitweg
Ik ben omringd
Door gevaar, bedreiging

Ik kan niks meer
Behalve kijken
Naar boven

Heer, U geeft mensen
Die om mij geven
U geeft mij een
schuilplaats
In Uw heilige huis
U geeft mij kracht
Anders kon ik dit niet aan
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In welke zin word je geïnspireerd door het
christelijk geloof (zoals de KGIJ) of wellicht
door een andere levensbeschouwelijke of
religieuze stroming?
Ik behoor al mijn hele leven lang tot het Apos
tolisch Genootschap. Dat is een religieuze
stroming van mensen die willen werken aan
een menswaardige wereld. Als basis willen wij
onder andere de mooie uitspraak van Jezus
van Nazareth waarmaken: “heb elkaar harte
lijk lief”. En daar wil ik mij steeds voor laten in
spireren. Nu ik ook mijn aandeel in het koor
van de KGIJ mag hebben, hebben deze vierin
gen ook hun aandeel in mijn inspiratie. Ook
hier ontmoet ik warme mensen waar iets vanuit
gaat en ervaar de liefde naar elkaar. Ik vind dat
wij allemaal sterk verbonden zijn, met elkaar en
de ander. In Genesis staat beschreven hoe
God de wereld schiep in zeven dagen. De eer
ste zes dagen worden in het bijbelboek telkens
afgesloten met woorden als: Het werd avond
en het werd morgen. De eerste dag... De
tweede dag... enzovoort, telkens verwijzend
naar de volgende dag. Behalve bij de zevende
dag! Deze wordt verassend genoeg niet afge
sloten. Toen was de mens aan de beurt om
verder te scheppen, om zijn creativiteit de
ruimte te geven. Geloof je dat jij die scheppen
de kracht in je hebt? Is het niet nodig op gezet
te tijden hierover na te denken? Naast ruimte is
er voor creativiteit, inspiratie ook rust nodig om
goed te overdenken wat je wilt uitdragen. Rust
om even stil te staan bij het leven zelf. Die ‘ze
vende dag’ biedt een kans om tot bezinning te
komen. Een zondagse eredienst, een zater
dagavond viering geeft de mogelijkheid om na
te denken over de scheppingskracht in jezelf.
Neem ik nog de tijd om glans en licht te bren
gen in mijn leven en dat van anderen? Voor mij
is het niet het aanbidden van de as maar het
doorgeven van het vuur. (Gustav Mahler).

Heeft een culturele activiteit je wel eens
geïnspireerd en zo ja, in welke zin?
Ik ben voorzitter van de huurdersvereniging
Nieuw Akerendam alwaar ik ook woon. Hierin
hebben wij te maken met verschillende cultu
ren. Er wonen mensen uit Zimbabwe, er wonen
mensen uit Zuid Afrika, er wonen mensen uit
België en veel komen uit alle windstreken van
Nederland. Het is boeiend om met mensen van
verschillend komaf samen te leven en ook te
werken. Wij hebben een grote groep vrijwilli
gers waarmee wij diverse activiteiten organise
ren en uitvoeren. Ook werk ik met een groep in
de monumentale tuinen van buitenhuis Akeren
dam met de bijbehorende moestuinen. Dit is
prachtig werk. Ik geniet er telkens weer van als

die wonderlijke groeikracht alles na een winter
periode weer doet groeien en bloeien. Ook de
herfst en wintertijd, waarbij het lijkt alsof alles
dood is, is het nieuwe leven weer bezig om
weer tot wasdom te komen. Dat maakt mij stil
en kom tot verwondering dat ik daar deel van
mag uitmaken.

Waar luister je graag naar en waarom?
Naar klassieke muziek. In het bijzonder luister
ik graag naar pijporgel muziek. Martin Mans en
Gert van Hoef zijn mijn favorieten. Dan vind ik
goede amateur en professionele koren en or
kesten geweldig om naar te luisteren. Ik ga
graag naar concerten . Het meezingen in een
koor doe ik ook graag, zoals in het KGIJ koor.
Ik mag graag luisteren naar de tv uitzending
van ‘Nederland zingt’.

Welk boek ligt op je nachtkastje?
Bij mij geen boek. Ik lees alleen de krant,
hoofdzakelijk het plaatselijk nieuws.

Wat vind je de mooiste plek in je omgeving?
Dat zijn de waddeneilanden. Wij zijn het laatst
geweest op Ameland, een prachtig eiland. Zo
wel de natuur, bos en strand, als de leuke dor
pen met hun eigen karakter, en vooral gezellig
heid. Fietsen door onze prachtige duinen vind
ik geweldig.

Als het mogelijk zou zijn, welk land zou je dan
willen bezoeken?
Dat is Nederland. Ik vind dat wij in een prachtig
land wonen met een landschap welke ik heel
boeiend vind. Het platteland, waar je in het
voorjaar kan genieten van de vele bollenvelden
en het weidse uitzicht. De prachtige zee en
stranden. Het mooie ZuidLimburg waar je je
als het ware voorstelt dat je in Zwitserland bent
met prachtige wandelroutes. En dan de vele
prachtige steden met hun veelal eigen karak
ters en bezienswaardigheden. Kortom, heerlijk
om hier te wonen.

Zou je iets verrassends over jezelf willen
vertellen?
Heel verrassend vind ik dat het mij is overko
men dat ik voor de 2e keer in mijn leven verliefd
ben geworden en weer een hele mooie relatie
heb met Wilma. Ik heb wel altijd gezegd, na
mijn scheiding, dat ik niet alleen wil blijven,
daar ben ik de mens niet naar. Dat het mij dan
overkomt is een geschenk. Het is niet vanzelf
sprekend dat je zomaar iemand vindt waar het
mee klikt, het blijft voor mij wonderlijk dat het je
kan overkomen.

Wat is je levensmotto?
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Herkent u dit?

Ingezonden door Jan Kooiman

 Wat moeten al die buitenlanders hier,
 Het wordt te vol in Nederland,
 Ze nemen de baantjes van onze mensen in,

Leef voluit in de jou gegeven tijd! Hoeveel tijd
heb ik? Geen idee. Dus is het me ernst om het
leven te leven in het nu met als richting: een
liefdevol mens te zijn met armen zo wijd als de
hemel. Vind het antwoord in jezelf, vertrouw er
op dat het met jou zal gaan. Elke dag sterven
er ongeveer 155.500 mensen en ooit zal het
ook mijn dag zijn. Een voorganger van het
Apostolisch Genootschap schreef eens in een
brief:

Eerst wil ik oud worden.
Het liefst van al stokoud en kranig,
bazig ook.
Laat mij maar niet dat meegaande,
oude, beige vrouwtje of mannetje
worden.
Laat mij niet angstig worden
voor wat buiten is.
Laat mij vrij zijn, dansen, kussen en
bewegen.
Laat mij lachen en laat mij zijn.
Laat de tijd maar achter op mijn vel.

Het beroert mij als ik dit gebed, opschrijf en
herlees. Ik zie in vele mensen om mij heen dat
het mij zo mooi wordt voorgedaan en ik zie dat
voluit leven de moeite waard is.

Aan welke KGIJer wil je deze rubriek door
geven en waarom?
Aan Hans de Wolf. Ik ontmoette Hans tijdens
een viering van KGIJ. Ik dacht hé, dat is Hans
en hij dacht, zie ik het nu goed…. zit André
daar bij de bassen in het koor? Na afloop heb
ben wij elkaar ontmoet en verteld hoe ik hier
ben gekomen. Hans en ik zijn collega’s ge
weest op de elektriciteitscentrale te Velsen
Noord. Hij is operator/werktuigbouwkundige en
ik was , ben nu met pensioen, elektrotechnicus.
Wij hadden veel met elkaar te maken tijdens
ons werk. Ik kon het met Hans uitstekend vin
den en wij waren heel goede collega’s van el
kaar. Ik heb altijd heel prettig en goed met
Hans kunnen samenwerken en zo groeit een
mooie band, daarom een blij weerzien in de
ontmoeting bij KGIJ. Het schept mij vreugde
dat hij het stokje wilt overnemen voor de
komende rubriek.

Van de kerngroep

Corine Bart

Op 16 november vergaderden we bij Will thuis
in de nieuwe samenstelling. Ria Emanuel en
Henk Kaatee zijn gestopt, Corine Bart is nu
officieel kergnroeplid. Go was verhinderd. Peter
van Tongeren kwam zijn rol als financieel admi

nistrateur bespreken. Hij is penningmeester,
maar vindt het bijwonen van de kerngroepver
gaderingen een te grote belasting. De andere
leden van de kerngroep zijn blij dat hij de boek
houding doet en de rekeningen beheert en
gaan akkoord met het feit dat hij er de meeste
keren niet bij is. Als de ledenvergaderingen
worden voorbereid, sluit Peter aan om begro
ting en jaarrekening te bespreken en is daar
naast op afroep beschikbaar.
De rollen worden als volgt verdeeld; Ina blijft
voorzitter, Go is vicevoorzitter, Corine wordt
secretaris en Peter blijft dus penningmeester.
Bernadette en Will zijn algemeen lid. Dit zal
ook zo aan de kamer van Koophandel worden
doorgegeven. Het postadres van de KGIJ blijft
bij Bernadette Pilanen.
We kijken uiteraard terug op de ledenvergade
ring van 7 november waar het discussiestuk
van Go stof deed opwaaien. Er werd uitgebreid
en soms emotioneel gesproken over de voor
bereiding van de vieringen, de thema's, de ver
binding met de actualiteit en de inzet van een
ieder. De wens om ontmoeting en viering meer
met elkaar te verbinden werd direct opgepakt
door leden van de werkgroepen. Het jaarver
slag geeft aan dat er heel veel mooi werk wordt
verzet. Het signaal van Bernadette Boom dat
ze met liefde het werk doet voor onze gemeen
te, maar dat ze beperkt is doordat ze toch maar
heel weinig betaalde uren heeft waarin dat
moet gebeuren, pakken we op. Op een later
moment zullen we bespreken wat financieel
mogelijk is.
Op de agenda komt een vast punt 'actualiteiten
en acties'. Zo sturen we een kaart naar de
buurtkerk Bethel in Den Haag waar al weken
lang een continue preek wordt gehouden om
zo asiel te kunnen bieden. Het is maar een
klein gebaar, maar het is wat.
De mooie herdenkingsviering en de ontmoeting
met mandala's worden gememoreerd en er
wordt vooruit gekeken naar Advent en Kerst
mis. Vanuit de pastoraatsgroep komt het be
richt dat Ank Stavenuiter na 20 jaar gaat stop
pen met haar werk in die groep. Wat een lange
tijd heeft ze dat gedaan! Geweldig.
Na nog wat organisatorisch regelwerk en af
spraken besluiten we dat het mooi geweest is
voor die middag. Op 7 december is er weer
een vergadering.
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 Geloof jij dat ze echt gevlucht zijn?,
 Ze komen alleen voor de uitkering,
 Verf je gezicht maar zwart, dan heb je zo een

huis.

Ik voel me ongemakkelijk (in 1993) bij dit soort
praatjes die ik regelmatig hoor. Soms probeer
ik deze vooroordelen te ontzenuwen en vertel
ik wat ik weet over vluchtelingen, of wat ik hoor
van de buitenlanders zelf. Het is echter de
vraag of men wil luisteren naar cijfers en echte
feiten. Men gebruikt psychische trucs om niet
te hoeven twijfelen aan het waarheidsgehalte
van vooroordelen. Soms begin ik te twijfelen
aan mezelf, ben ik een naïeve idealist die alles
gelooft? Ook weet ik dat ik makkelijk praten
heb, want in mijn buurt wonen geen buitenlan
ders, ik wacht niet op een huis en ik heb werk.

Deze tekst kwam ik tegen in mijn archief. Hij is
geschreven voor gebruik in de viering van 13
oktober 1993 van de Kritische Gemeente
IJmond. Dit soort opmerkingen kwamen ook
toen niet uit de lucht vallen. Er was ook toen
iets aan de hand waar men geen raad mee
wist, maar we probeerden achter de oorzaken
en gevolgen te komen. En probeerden er iets
aan te doen door die vluchtelingen te helpen.
En denk ik “Hebben we in al die 25 jaar dan
helemaal niets geleerd???”
Dit verhaal kent geen einde. Omdat we niet
willen? Of omdat we ons machteloos voelen?

Bedankt

Dick Hornberg

Geachte dames en heren van de Kritische
Gemeente Ĳmond,

Graag willen wij u heel hartelijk bedanken voor
de nieuwe donatie van 288,95 Euro die wij op
29 oktober jl. van u hebben mogen ontvangen.
Wij zijn er heel blij mee dat u een van onze
vaste donateurs wilt zijn door al gedurende een
aantal jaren de opbrengst van een collecte aan
ons te doneren.

Net als uw donatie van eerdere jaren willen wij
ook deze donatie weer graag gebruiken voor
de ondersteuning die wij aan onze gastbewo
ners en aan de mensen thuis geven. In ons

Hospice ondersteunen wĳ de gastbewoners
onder meer via de dagelijkse verzorging van
hen en met het assisteren van de verpleegkun
dige.
Uw donatie is ook dit keer zeer welkom omdat
wij voor een deel van de kosten van de Hos
pice afhankelijk zijn van donaties en giften. Al
eerder hebben wij u geschreven dat de kosten
voor de verzorging van onze gastbewoners en
van de mensen die thuis verzorgd worden,
deels vergoed worden, maar voor alle andere
kosten moeten wij zelf inkomsten verwerven
via giften en donaties.
Wij danken u nogmaals heel hartelijk voor uw
nieuwe donatie aan de Hospice.

Met vriendelijke groet,

Dick Hornberg, Namens Bestuur Stichting
Hospice Groep MiddenKennemerland

Raad van Kerken Castricum

Hanneke Klinkert

Kerst in de Pancratius door Theater Bon
hoeffer
Het kerstspel 2018 staat in het teken van nep
nieuws. Het verhaal begint ermee dat een af
gezant van God de geboorte van de verlosser
aankondigt. Dat gebeurt onzorgvuldig omdat de
boodschapper oortjes in heeft als hij de op
dracht krijgt. De aankondiging wordt vervormd
door de mensen die het nieuws doorvertellen

en de media pikken het op.
De geliefde zangeres Maria die het kind zal
krijgen, zoveel is wel doorgedrongen, wordt
aan de tand gevoeld bij het programma Show
nieuws dat iedere dag steevast in het avond
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schema staat van dictator Herodes. Die schrikt
zich rot van de tijding dat er een koning gebo
ren zal worden die zal heersen over het gebied
dat hij regeert. Hij geeft onmiddellijk opdracht
om zowel Maria als Jozef op te laten nemen in
een kliniek voor mensen met psychische stoor
nissen. Jozef, bekend designer van meubelen,
is geschokt door de roddels, maar heeft zich
laten overtuigen door Maria dat zij hem trouw is
en dat de baby echt een zoon van God is. In de
kliniek beleven de twee bijzondere dingen met
de bewoners die met hen meeleven en hen uit
eindelijk helpen om uit de handen van de dicta
tor te blijven.
Datum: woensdag 19 december,
Tijd: 20.00 uur, Plaats: St. Pancratiuskerk

Oecumenische Kerstvesper
Uitgevoerd wordt door het Liturgiekoor onder
leiding van Jelle Jan Klinkert met gastzangers
het kerstoratorium ‘Nieuw Begin’ (tekst Huub
Oosterhuis, muziek Tom Löwenthal). Dit orato
rium voor koor, solisten, piano en viool vertelt
het Kerstevangelie en verhaalt van het verlan
gen naar een ‘nieuw begin’ in onze wereld voor
Kerst. De vioolpartij draagt daar op een geheel
eigen wijze aan bij. Er zijn negen delen, en het
oratorium begint en eindigt met vragen:

“Hoe lang nog?
Waar? Waarom? Wie?
Uit de diepte
Jou roep ik
in het holste van de nacht.”

Datum: maandag 24 december 2018,
Tijd: 21.00 uur, Plaats: Dorpskerk,
Voorganger: ds. Simon Zuidema.

Koffie

Kalle Brüsewitz

De geur. De kleur. Alles wat een plek tot een
thuis maakt. De geur van koffie die zo’n 60 tot
70 mensen per dag naar het Aanloopcentrum
van Stem in de Stad lokt. De geur in combina
tie van fantastische vrijwilligers die die koffie
zetten en onze gasten een warme plek bezor
gen. Dat alles wordt mede mogelijk gemaakt

door de hulp van veel van jullie. En daarvoor
zijn we, namens onze gasten, heel dankbaar.
Tegelijkertijd is een plek als het Aanloopcen
trum meer nodig dan ooit. Een plek waar men
sen op verhaal mogen komen en even niks an
ders hoeven dan er zijn. Een plek waar nie
mand ze op de huid zit, waar niemand ze ter
verantwoording roept. Samen met onze vrijwil
ligers, samen met jullie. Wilt u helpen? We
hebben altijd koffie nodig. En als u eens wat
anders wil geven dan koffie, dan geven we on
ze gasten er ook graag een koekje bij. U kunt
het dagelijks afgeven bij Stem in de Stad,
tussen 14.00 en 16.00 uur (en op dinsdag,
woensdag, donderdag en vrijdag ook tussen
11.00 en 13.00 uur), aan de Nieuwe Groen
markt 22 in Haarlem. Dank! Heel veel dank.

Kalle Brüsewitz, Coördinator Aanloopcentrum
van Stem in de Stad, Haarlem

Grootste Kerststal van Nederland

Secretariaat St. Eloy

De grootste (aaneengesloten) Kerststal van
Nederland staat ook dit jaar weer in de St. Aga
thakerk in Beverwijk. Het thema is deze keer
‘Kind ons geboren’. Zoals gebruikelijk staat

centraal het verhaal van de geboorte van Jezus
in een stal (of was het een grot?), met Maria en
Jozef, de os en de ezel, de herders met hun
schapen en de wijzen uit het oosten. Links
daarvan is het tafereel van Mozes in het rieten
mandje (een arkje) afgebeeld. Mozes en Jezus
werden beiden direct na hun geboorte met de
dood bedreigd: Jezus door koning Herodes,
Mozes door de farao van Egypte. En beiden
ontkwamen op wonderbaarlijke wijze. Mozes
verloste later het Joodse volk uit de slavernij in
Egypte, Jezus verloste ons uit de macht van
het kwaad en de macht van de dood. Aan de
rechterkant staat de doop van Jezus afgebeeld;
hij werd door Johannes de Doper (zijn neef)
gedoopt in de Jordaan en daarmee begon zijn
optreden in het openbaar. Het zijn klassieke
verhalen met een boodschap voor vandaag.
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In de aanloop naar Kerstmis komen er weer
ruim 3000 schoolkinderen kijken. Zij krijgen
mooie verhalen te horen en zij mogen als eer
sten het wonderbaarlijke geheel zien.
De stal is al te bezichtigen op zondag 16,
woensdag 19, zaterdag 22 en zondag 23 de
cember vanaf 12.00 uur tot 16.00 uur.
Op Kerstavond wordt het pasgeboren kindje in
de kribbe gelegd en vanaf Kerstmis is iedereen
van harte welkom om te komen kijken. Het is

zeker de moeite waard om de sfeervolle
schoonheid van de Kerststal te komen bezichti
gen. De stal is vanaf Eerste Kerstdag dagelijks
geopend vanaf 25 december tot zondag 6 ja
nuari 2019. De openingstijd is altijd van 12.00
tot 16.00 uur.
Voor meer info:
http://www.stichtingkerststalstagathakerk.nl.
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